Światowe Wiodące Targi Gospodarki Wodą, Ściekami, Odpadami i Surowcami

Monachium, 30.05. – 3.06.2022
Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rejestracja wystawców na Światowe Wiodące Targi Ochrony Środowiska – Gospodarka
Wodą, Ściekami, Odpadami i Surowcami – IFAT 2022, które odbędą się w Monachium, jednym z
największych i najnowocześniejszych centrów targowych na świecie.
Z powodu wybuchu pandemii koronawirusa targi planowane w 2020 r zostały odwołane, dlatego cała branża
bardzo liczy na spotkanie w 2022 r.
Targi IFAT – to bez wątpienia wiodące targi w branży ekologicznej, w których najbardziej kompleksowo ujęte
są wszystkie zagadnienia związane z wodą, środowiskiem, odpadami i ich racjonalnym wykorzystaniem.
Renoma targów sprawiła, że w
minionych edycjach padały kolejne rekordy frekwencji zarówno
odwiedzających jak i wystawców, którzy wykupywali wszystkie miejsca na wiele miesięcy przed imprezą.
Wyniki ostatniej edycji z 2018 to:
- 3.305 wystawców z 58 krajów,
- blisko 142.500 odwiedzających ze 162 krajów,
- 260.000 mkw. powierzchni wystawienniczej w halach i na zewnątrz (100% wykorzystania),
- 7 cyklicznych pokazów na żywo,
- niezwykle bogaty program towarzyszący targom.
Wszyscy mamy nadzieję, że targi ponownie staną się najważniejszą areną dla biznesu związanego z zasobami
środowiska i przyciągną wiodących graczy z całego świata. Rekomendujemy, aby firmy zainteresowane
udziałem w edycji 2022 zgłaszały swoje uczestnictwo w wyznaczonym terminie, tj. do dnia
30.04.2021.
Oferta tematyczna targów jest następująca:
A/ WODA I ŚCIEKI
1. Inżynieria wodna (wydobycie, irygacja, uzdatnianie, kontrola zanieczyszczeń, ochrona itp.)
2. Budowa zakładów wody, oczyszczalni
3. Wodociągi i systemy ścieków, pompy, urządzenia, instalacje
4. Usługi związane z wodą, dystrybucją
5. Analizy, techniki laboratoryjne dla wody
6. Edukacja, badania naukowe, transfer technologii w sektorze wodnym
B/ RECYKLING, ODPADY, TECHNOLOGIE KOMUNALNE
7. Gospodarka odpadami i recykling
8. Pozyskiwanie energii z surowców i odpadów
9. Czyszczenie, odśnieżanie i utrzymanie dróg
10. Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi
11. Ochrona powietrza, kontrola zanieczyszczeń, oczyszczanie spalin
12. Analizy, technologie laboratoryjne dla recyklingu
13. Usługi związane z recyklingiem
14. Badania i opracowania naukowe, transfer technologii w sferze recyklingu
15. Budowa dróg, zarządzanie, demontaż i utylizacja

Bardzo ważnym i nieodłącznym elementem targów IFAT jest towarzyszący program ramowy. Pokazy na żywo
maszyn, pojazdów i urządzeń w akcji, fora, sympozja, dni praktyczne to tylko niektóre atrakcje
przygotowywane przez organizatorów targów, będące znakomitym uzupełnieniem oferty imprezy.

Koszty powierzchni wystawienniczej na targach IFAT 2022 (netto za 1 m2)
Typ stoiska:

w hali (min 20 m²)

open air (min 60 m²)

•

Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony)

189 € / m2

99 € / m2

•

Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron)

199 € / m2

102 € / m2

•

Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron)

206 € / m2

106 € / m2

•

Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron)

212 € / m2

108 € / m2

Powyższe ceny nie obejmują kosztów zabudowy stoiska, a jedynie powierzchnię wystawienniczą.
Pozostałe opłaty:
Opłata rejestracyjna wystawców wynosi 300 €
Wpis do katalogu (drukowanego + online) i usługi medialne – 295 €
Przedpłata za korzystanie z infrastruktury (do rozliczenia po targach) – 14 €/m² (10 €/m² dla stoisk na zewnątrz)
Opłata za wywóz śmieci – 4,50 €/m²
AUMA (niemiecka organizacja targowa) – 0,60 EUR/m²
Opłata za ewentualnych podwystawców – 715 € (obejmuje zgłoszenie i wpisy katalogowe)
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie online na stronie:
https://www.ifat.de/en/exhibitors/application/exhibitor-application/ Wystawcy ostatniej edycji używają
swoich poprzednich danych do logowania, zaś nowi wystawcy proszeni są o rejestrację.
Więcej informacji na temat targów IFAT 2022 uzyskają Państwo u nas lub znajdą na stronie: www.ifat.de
Nasze biuro udzieli Państwu bezpłatnej pomocy i wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w targach.
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Targi IFAT na świecie
Formuła targów IFAT z uwagi na ogromne zainteresowanie tematyką została przeniesiona na
inne kontynenty. Międzynarodowe Targi Monachijskie są organizatorem bądź
współorganizatorem następujących imprez:

- IFAT Eurasia
- Istambuł / Turcja

25 – 27. 03. 2021

- IE expo CHINA
- Shanghai / Chiny

20 – 02. 04. 2021

- IFAT Africa
- Johannesburg / RPA

13 – 15. 07. 2021

- IFAT India
- New Delhi / Indie

28 – 30. 09. 2021

Zapraszamy firmy, które szukają możliwości współpracy na rynkach pozaeuropejskich do
zapoznania się z ofertą.
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